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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ε, όχι! Αυτό δεν θα 
το ανεκτώ με τίποτα. 
Σαν τον κυπραίο τον 
γάδαρον δεν έχει.

Ρε Μενιο, 
εφαντάστηκες, αύριο να μας
πουν ότι επειδή έχουν και οι

Τούρκοι γαδάρους, ο κυπραίος
ο γάδαρος είναι κοινή πολιτι-

στική κληρονομιά; 

Αν όντως όλοι αυτοί οι θρησκευτικοί
ηγέτες και οι Σουηδοί οι οποίοι υπό
την αιγίδα τους έγιναν οι συναντήσεις
ΣΕΒΟΝΤΑΝ τη θρησκευτική ελευθερία
των ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο
θα έπρεπε το πρώτο πράγμα που θα
ζητούσαν να ήταν να φύγουν αμέσως
τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑ -
ΤΟ ΧΗΣ μιας και είναι αυτά που ου-
σιαστικά αρνούνται στον λαό τις θρη-
σκευτικές του ελευθερίες. Σαν δεύτε-
ρο μέτρο που έπρεπε να ζητήσουν
ΟΛΟΙ είναι αμέσως να κατεδαφιστούν
όλοι οι μιναρέδες που έχουν κτιστεί πά-

νω ή δίπλα από τις εκκλησίες των Χρι-
στιανών. Ένα τρίτο μέτρο είναι να πα-
ραδώσουν όλα τα μνημεία, εκκλησίες,
νεκροταφεία, οικήματα, κ.λπ. στους νό-
μιμους ιδιοκτήτες τους, αφού πρώτα
καθαρίσουν τα μνημεία όπως αρμόζει.
Ένα τέταρτο μέτρο είναι όλα τα μνη-
μεία να αποκτήσουν άσυλο, ώστε να
μπορούν οι εκκλησίες και τα τζαμιά να
λειτουργούν καθημερινώς χωρίς να
υπάρχουν εμπόδια για τους πιστούς να
παρευρίσκονται στις θρησκευτικές λει-
τουργίες και τις τελετές τους. 

Φυσικά, τίποτε από αυτά δεν θα γί-

νει, διότι οι Σουηδοί όπως και οι θρη-
σκευτικοί ηγέτες έχουν στον νου τους
άλλα πράγματα. Θέλουν τη θρησκευ-
τική ελευθερία  Α) να είναι στη δι-
καιοδοσία των κατοχικών στρατευμά-
των, Β) να είναι μέρος μιας συνολικής
λύσης του κυπριακού με τους Έλλη-
νες να συνθηκολογούν για την ήττα
του 1974 και να αποδέχονται την ΔΔΟ
και Γ) να μη διαταράσσει το σημερι-
νό status quo στο οποίο οι μουσουλ-
μάνοι έχουν το πάνω χέρι. 

Εμείς, ως πιστοί, δεν ζητάμε μειο-
νοτικά δικαιώματα για να ασκούμε τα

θρησκευτικά μας καθήκοντα. Ζητάμε
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας στον ίδιο μας
τον τόπο. Ζητάμε τις εκκλησίες μας,
τα ξωκλήσια μας, τα μοναστήρια μας,
τα νεκροταφεία μας, τα τάματά μας,
ΟΛΑ όπως ήταν πριν γίνει η εισβολή.
Το ίδιο ζητάμε και για τους Τουρκο-
κύπριους. Να επιστρέψουν στα χωριά
τους και στα δικά τους μνημεία. Κατ’
αυτό τον τρόπο εννοιοδοτείται ο αλ-
ληλοσεβασμός και όχι μέσα από τα
κολπάκια των Σουηδών. Καταρχάς, τι
ξέρουν οι Σουηδοί από ΠΙΣΤΗ και
ΕΚΚΛΗΣΙΑ; 

ALL DOGS ONE GENERATION

Ρε αππωμένοι ΑΠΟΕΛίστες, τι σας
έφταιξαν οι καημένοι οι πρόσφυγες;
Νοείται η Ελλάδα και η Κύπρος ως χώ-
ρες που ο πληθυσμός τους στην πλειο-
ψηφία του είναι προσφυγικής καταγω-
γής, ότι δεν χωράει άλλους πρόσφυγες,
μετανάστες ή άλλους αλλοδαπούς. Ει-
δικά τώρα που η πλειοψηφία των αν-
θρώπων που εισέρχονται στην πατρίδα
μας είναι μουσουλμάνοι και κατ’ επέ-
κταση συμμάχοι των νεοοθωμανών

Τούρκων που με κάθε τρόπο προσπα-
θούν να συνεχίσουν την κατοχή και της
μικρής και της μεγάλης πατρίδας μας.
Όσο κινδυνεύουμε δεν έχουμε την πο-
λυτέλεια του φιλελευθερισμού όσον
αφορά το μεταναστευτικό. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι ως Έλληνες μετατρε-
πόμαστε σε κτηνά που εκφράζουν το
ότι χειρότερο μπορεί να υπάρχει στον
άνθρωπο. Αντί, ΑΠΟΕΛίστες, να πείτε
ότι οι ανθέλληνες νεοκύπριοι στην ομά-

δα σας χριστιανοί και μουσουλμάνοι
δεν είναι ευπρόσδεκτοι και να τους διώ-
ξετε από τα γήπεδα, βγήκατε μ’ αυτό
το πανό για να προσβάλετε ακόμη και
τους εθνικά σκεπτόμενους ΑΠΟΕΛί-
στες. Δεν θέλουμε ούτε εμείς άλλους
πρόσφυγες στην Κύπρο και στην Ελλά-
δα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πετάμε
τις αρχές και αξίες του Ελληνισμού και
της Ορθοδοξίας στον κάλαθο των σκου-
πιδιών. 

Η τεχνική επιτρο-
πή για τον πολι-
τισμό του κυρίου
Τουμαζή και των
λοιπών λιποτα-
κτών του κυπρια-
κού κράτους ετοι-
μάζουν σχέδιο για την αλλαγή των
οδονυμίων στις ελεύθερες περιοχές. 
Πρώτοι στην ατζέντα της είναι όλοι οι
δρόμοι που φέρουν το όνομα του Γρί-
βα Διγενή και άλλων ηρώων της
ΕΟΚΑ ή του 1821 που σχετίζονται
με πραγματικές ή δήθεν σφαγές των
Τούρκων. Αυτή, ηλίθιοι κυπριλλίδες,
είναι η πρώτη φάση αφελληνισμού
της περιβόητης ελληνοτουρκικής επι-
τροπής. Νοείται ότι με την λύση θα
γκρεμμιστούν και τα αγάλματα των
ηρώων της ΕΟΚΑ και του 1821. Νο-
είται ότι και η ελληνική σημαία θα
αναρτείται μόνο όταν επισκέπτεται
την Κύπρο κάποιος Ελλαδίτης επί-
σημος. Νοείται ότι καταργούνται και
οι εθνικές εορτές.  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
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Εφημερίδα Ὄναγρος
άλλως ὄναρκος

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΙΕΡΚΑΣ ΛΤΔ
Νομός Λευκωσίας, Ελλάς
yialousa@cytanet.com.cy

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Βάσος Φτωχόπουλλος
Σελιδοποίηση:
Σοφία Γεωργίου
Φωτογραφίες γαδάρων:
Σοφία Γεωργίου, άλλως διθεσίτιδα
Καγκαρόγαρος:
Κ. Σανταμάς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Κούλλης Θεοδώρου
Αλεξία Αναστασίου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Λούης Πατσαλίδης
Lucky Papaphilippou
Γιαννάκης Ομήρου
και πολλοί άλλοι γαδάροι, γάαροι
τζιαι όναρκοι.

ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ Σ’ AYTO TΟ ΤΕΥΧΟΣ
και ούτε θα τους αφήσουμε να γράψουν ποτέ:

Λούης Ηγουμενίδης
Θανάσης Φωτίου
Ειρήνη Χαραλαμπίδου

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Δεν έχουμε διότι πολλοί δικηγόροι θα
καταλήξουν στις φυλακές.

ΣΚΥΛΛΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ:
Σαββάκης
Παλαιολόγος
και 
Έλλη Πίτσιου

Αθθυμάστε που ήμαστε Έλληνες και ακούγαμε
Καζαντζίδη και ελπίζαμε σε καλύτερες μέρες;
Βρείτε το πιο κάτω τραγούδι και ακούστε το

(www.youtube.com/watch?v=vxMGng8izzs):

Δύο ψυχές που αγαπηθήκαν

Στίχοι - μουσική: 
Μπάμπης Μπακάλης - Φώτης Ζησούλης

Βέλη φαρμακωμένα μας πετούν οι εχθροί
αχ, και μας πληγώνουνε
δυο ψυχες αγνές που αγαπηθήκαν
αχ, τις χαντακώνουνε

Τι κερδίζεις ψέυτη κόσμε βρε παλιοντουνιά
δεν λυπάσαι μια αγάπη που την πνίγεις μες το δάκρυ
βρε μπαμπέση ντουνιά πάντα κάνεις ζημια
πάντα κάνεις ζημιά βρε μπαμπέση ντουνιά

Όσο πικρά κι αν κλαίμε φώς μου κι αγάπη μου
ποτέ δεν θα χωρίσουμε
όσα φαρμάκια οι δυό μας κι αν θα πιούμε 
εμείς μαζί θα ζήσουμε

Τι κερδίζεις ψέυτη κόσμε βρε παλιοντουνιά
δεν λυπάσαι μια αγάπη που την πνίγεις μες το δάκρυ
βρε μπαμπέση ντουνιά πάντα κάνεις ζημια
πάντα κάνεις ζημιά βρε μπαμπέση ντουνιά

Νοείται πως οι δύο ψυχές που αγαπήθηκαν είναι
η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά δεν μας πειράζει να
βάλετε τον εαυτό σας και τον/την γκόμενο/α σας.
Αυτό είναι το μεγαλείο των τραγουδιών μας. Εί-
ναι διαχρονικά και ταιριάζουν για όλες τις περι-
πτώσεις. 

Ελλάδα μας, κράτα καλά

Αθθυμάστε τη μάλλα του Χάσικου που
λίγο ήταν να μας πνίξει; Ο ίδιος Χάσικος
έγινε μετά μεγάλος και τρανός Υπουργός
και παράγοντας. Ένας εθνικιστής του
ΔΡΑΣΙΣ ΚΕΣ  που έγινε διεθνιστής του
Κληρίδη και των ανθενωτικών δυνάμεων.
Από τότε που πολιτεύεται δεν έχει πει
μια καλή ή σωστή κουβέντα. Πάντα ήταν
το φερέφωνο της εκάστοτε κυρίαρχης
ιδεολογίας. Είπε πρόσφατα μια σωστή
κουβέντα και έτρεξαν όλοι να τον κα-
τακρίνουν! Πέντε χρόνια λέει μαλακίες
και ασυναρτησίες και κανείς δεν ενδια-
φέρθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο. Είπε
τώρα πως θα ήταν καλά να φέρναμε
Χριστιανούς πρόσφυγες –σοφή σκέψη-
και έπεσαν πάνω του όλα τα κοράκια
του ΔΗΣΥ και όχι μόνο. Αίφνης τα όρνια
του ΔΗΣΥ έγιναν φιλομουσουλμάνοι, διό-
τι μόνο μουσουλμάνους και χριστιανούς
έχει η Συρία να εξάγει. Αντί τα σκατέ-
να του ΔΗΣΥ να βάλουν κάτω τον νουν
τους να δουν πώς μπορεί η πρότασή του
να γίνει εφικτή για να μην τραβούμε κι
άλλο τα μαλλιά μας αύριο, οι γάροι έπε-
σαν να τον κατασπαράξουν. 

Γι’ αυτό σας λέμε πως αυτός ο τόπος
δεν σώζεται παρά μόνο με θαύμα Θεού.
Οι υπερπατριώτες του ΔΗΣΥ είναι πια
καθαρόαιμοι προδότες, όπως ακριβώς οι
σύντροφοι τους οι ακελικοί. Ακούς, ρε
Μεχμέτ Φούλλη;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρε Χάσικε, θέλεις να γίνεις
αρχηγός του ΔΗΣΥ; Δωσ’ μας λίγες πλη-
ροφορίες αν θα στείλουμε τον Νεοφύ-
του πίσω στην Πάφο.

Τι σου είναι αυτός ο τόπος!
Ο Πέτρος Στυλιανού, αγωνιστής της ΕΟΚΑ και μετέ-
πειτα παρών σε όλους τους αγώνες της Κύπρου δεν
έπαψε ποτέ να συμβάλει κάθε φορά με τον τρόπο
του στον αγώνα επιβίωσης του ελληνισμού, ακόμη και
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. 

Τώρα η κόρη του,
Νάντια Στυλιανού
αποδέχθηκε την πρό-
ταση και διορίστηκε
στην δικοινοτική τε-
χνική επιτροπή - ομά-
δα πολιτισμού -μαζί
με τα γνωστά ρεμάλια
που ήδη έδωσαν δείγ-
ματα γραφής απείρου
κάλλους με την εκδή-
λωση στην κατεχόμε-
νη Σαλαμίνα. 

Τι σκατότοπος είναι
αυτός που ισοπεδώνει
τα πάντα και μέσα σε
λίγα χρόνια κάνει ακό-
μη και τα παιδιά έντιμων αγωνιστών να αλλαξοπι-
στούν και να περνούν σε άλλα στρατόπεδα; Δεν μπο-
ρούσε η Νάντια να πει ΟΧΙ; Μήπως δεν έχει δουλειά
και ταλαιπωρείται οικονομικά; Δεν ντρέπεται να προ-
σβάλλει τον πατέρα της με αυτόν τον τρόπο; 

Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Μαζί με τους
τουρκοκύπριους συναδέλφους τους θα προσφέρουν
το απόλυτο τίποτα. Το πολύ, οι δικοί μας να ερω-
τευτούν κανένα αλλόδοξο και οι τουρκοκύπριοι να
τους πιάννουν τον κώλο. Τέτοιους καραγκιόζηδες
στέλλουμε για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας.
Έλεος!

Τρία σχόλια  l τρία σχόλια l τρία σχόλια

NAI ΣΤΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η Ομάδα ΚΥΠΡΟΣ διενήργησε
δημοσκόπηση και απεφάνθη ότι
το ΝΑΙ προηγείται 5 ώς 6 μο-
νάδες του ΟΧΙ. Όι ολάν, αν είναι
δυνατόν να είναι μόνο 5-6 μο-
νάδες μπροστά! Εδώ 2800 πή-
γαν να δουν τον Ιππόλυτο, όλα
τα πολιτικά κόμματα είναι υπέρ
της λύσης, 80% των Ελλήνων λα-
τρεύουν τους Τουρκοκύπριους
και μόνο 5-6 μονάδες μπροστά;
Εμένα μου φαίνεται ότι κάποι-
οι έβαλαν χέρι στη δημοσκόπη-
ση. Γνωρίζοντας ότι πολλοί από
την ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ είναι συ-
νηθισμένοι να βάζουν χέρι σε
άντρες και γυναίκες είμαι σί-
γουρος πως έβαλαν χέρι και
στην καημένη τη δημοσκόπηση.
Πού είσαι Κουρσουμπά;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γυρεύει ο Πιερής
στην ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ;

Η ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΑΘΕΣΤΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Η αρχισυντάκτρια της Χαραυγής, Μαρία Φράγκου, κατηγόρησε
ως τζιχαντιστές όσους υπέγραψαν ψήφισμα διαμαρτυρίας για
την παράσταση του ΘΟΚ στην κατεχόμενη Σαλαμίνα. Η ψευδο-
αρχισυντάκτρια της μόνης εντελώς σκοταδιστικής εφημερίδας
του τόπου έλαβε την πρέπουσα απάντηση από τον κατά τ’ άλ-
λα συμπαθητικό διεθνιστή δημοσιογράφο, Λάζαρο Μαύρο. Δεν
έχουμε χώρο να την αναδημοσιεύσουμε. Μπορείτε, όμως, να την
εντοπίσετε στο διαδίκτυο και να απολαύσετε τον κατά τ’ άλλα
ήπιο δημοσιογράφο, Λάζαρο Μαύρο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρε Λάζαρε, από πού βγάζεις το συμπέρασμα ότι η Φράγκου είναι
συμπαθέστατη; Μήπως με αυτό τον λογοτεχνικό ελιγμό θέλεις να την ακινητο-
ποιήσεις για να μην μπορεί να σου απαντήσει; Ή μήπως την καλοπιάνεις όπως κα-
λοπιάνουμε εμείς τους Τουρκοκύπριους και τους αφήνουμε να μας πιάνουν τον κώ-
λο όταν υποστηρίζουν ότι ο Ευριπίδης είναι η κοινή μας κληρονομιά κι εμείς δεν
αντιδρούμε; Συγνώμη, αλλά δεν είναι και καμιά σπουδαία γυναίκα. Μια σταλινικιά
είναι...

Ο ΧΑΣΙΚΟΣ Ο ΨΑΡΑΣ 
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάθε φορά που κάποιος επίσημος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτεται την
Κύπρο, όπως συνέβηκε πρόσφατα με
τον Γιούνκερ και τον Ντόναλτ Τουσκ,
βρίσκουν την ευκαιρία ΟΛΟΙ οι πολιτι-
κοί μας απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις
να επιβεβαιώσουν τη βασική του αρχή
ότι είναι υπέρ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ του κυπριακού προβλήματος.
Μάλιστα, οι περισσότεροι καλούν και
ικετεύουν την ΕΕ να αναμειχθεί περισ-
σότερο στις συνομιλίες και τις δια-
πραγματεύσεις ώστε η λύση που θα δο-
θεί από τους Αναστασιάδη-Ακκιντζί να
συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και
τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής
ότι είμαστε καθέτως και οριζοντίως και
διαγωνίως εναντίον μιας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ στο κυπριακό. Μια ευρωπαϊκή
λύση θα σημαίνει πως οι αρχές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης θα παραμεριστούν
για να μπορεί η Ε/Κ και Τ/Κ ηγεσία να
λύσει το πρόβλημα με βάση τη δικοινο-
τική διζωνική ομοσπονδία, κάτι που προ-
βάλλουν κατά κόρον και ΟΛΟΙ ανεξαί-
ρετα οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τότε, λοιπόν,
γιατί οι ηγέτες μας ζητούν περισσότε-
ρη ανάμειξη της ΕΕ; Μήπως έχουν κα-
τά νουν –και το επιδιώκουν κιόλας- κά-
τι χειρότερο και από τη ΔΔΟ; Πώς εί-
ναι δυνατόν αφού βλέπεις και ακούς
συνεχώς την άποψη των Ευρωπαίων, η
οποία ταυτίζεται κιόλας με την άποψη
της Τουρκίας, να επιμένεις σε μια πιο
ενεργό ανάμειξη στην επίλυση του προ-
βλήματος; Νοείται ότι αυτά τα ερωτή-
ματα απαντώνται με ευκολία από όλους
τους θιασώτες της ΕΕ. Λένε πως αν η
λύση θα προέλθει από την ΚΑΛΗ Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να εί-
ναι καλή και για την Κύπρο. Λένε, επί-
σης, πως αν θα εφαρμοστεί το ευρω-
παϊκό κεκτημένο τότε είναι άνευ ουσίας
το πώς θα ονομαστεί η λύση. Αυτά, φυ-
σικά, είναι όνειρα θερινής νυκτός, μά-
λιστα νυκτός από αυτές με υγρασία και
σκόνη. Όπως ακριβώς ήταν και το προη-
γούμενο χάπι που μας οδήγησε στις με-
γάλες περιπέτειες του σχεδίου Ανάν
όταν ΟΛΗ η πολιτική μας ηγεσία υπο-
στήριζε ψηφίσματα του ΚΑΛΟΥ ΟΗΕ
και ήρθε ο καλός ΟΗΕ και λίγο ήταν να
μας πετάξει κάπου ανάμεσα στην Άγκυ-
ρα και το Ντιαρμπακίρ. Ακόμη και σή-
μερα, παρόλη την περιπέτεια που πε-

ράσαμε, οι αφελείς Κύπριοι όπως και
οι πουλημένοι –μιλώ πάντα για την ηγε-
σία- επιμένουν να θέλουν λύση μέσα στο
πλαίσιο του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Επιμένουν σε αυτούς τους δύο οργα-
νισμούς όταν έχουν δει σαφέστατα δείγ-
ματα της πολιτικής τους, όχι μόνο στα
εθνικά μας προβλήματα σε Κύπρο και
Ελλάδα, αλλά σε όλες τις πτυχές της
ζωής μας. Μήπως έχουμε ξεχάσει όλες
τις φιλοτουρκικές τοποθετήσεις και των
δύο οργανισμών; Μήπως έχουμε ξεχάσει
τον ανθελληνικό πόλεμο που διεξάγουν
σε Κύπρο και Ελλάδα οι σύμμαχοί μας;
Μήπως έχουν ξεχάσει πόσο μας έχουν
πατήσει στον λαιμό κι εδώ και στην

Ελλάδα οι περιβόητοι σύμμαχοί μας;
Μήπως είμαστε τυφλοί, στραβοί, σιυλ-
λόστραβοι, κουφοί τζιαι ανεγκέφαλοι
και δεν βλέπουμε τα φίδια που μας
έχουν ζώσει;

Οι αυταπάτες μας πρέπει να τελειώ-
νουν. Είδαμε και τη κωλοσυρμαθκιάν,
είδαμεν και την κουφή. Μόνο οι σχιζο-
φρενικοί, οι εντελώς ανεγκέφαλοι και οι
πουλημένοι μπορούν μετά απ’ όλα όσα
είδαμε και βιώσαμε ως έθνος τα τελευ-
ταία χρόνια μπορούν να επιμένουν σε
ευρωπαϊκή λύση. Είδαμε και τη συ-
μπαράστασή τους και την αλληλεγγύη
τους και την ΕΜΜΟΝΗ τους στις αρχές
τους. Όσον αφορά εμάς δεν υπάρχουν

ούτε αρχές, ούτε αξίες, αλλά μόνο το
ευρωπαϊκό συμφέρον για μια Κύπρο-
Ελλάδα προτεκτοράτα και μάλιστα του
κώλου. Μας φτάνουν τα άλλα πέη. Δεν
είναι ανάγκη να υιοθετήσουμε και τα
ευρωπέη. Fuck you, Jounker, Fuck you
Tusk. 

Υ.Γ.: Για να μην νομίζετε ότι είμαστε
μόνο άρνηση και δεν έχουμε προτάσεις
για τη λύση που πρέπει να επιδιώξου-
με, σας αναφέρουμε ότι εμείς είμαστε
υπέρ μιας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ λύσης στο κυ-
πριακό πρόβλημα και όποιος δεν κα-
ταλαβαίνει τι εννοούμε δικό του πρό-
βλημα.

ΕΥΡΩΠΗ ΕΣΥ ΜΑΣ ΜΑΡΑΝΕΣ

AΠO THN KYPIAKH 4 TOY OKTΩBPH KAI KAΘE ΔEYTEPH KYPIAKH,

ΔHΛAΔH ANA ΔEKAΠEΝΘHMEPON, ΣTO BIBΛIOΠΩΛEION ΓIAΛOYΣA

ΘA ΣAΣ ΠEPIMENOYME ΓIA TA KAΘIEPΩMENA ΠAZAPAKIA MAΣ

M E  Δ ΩP E A N  Π O T O  K A I  T Σ I M Π H M A T A  

από τις 9 το π ρωί μ έχρι  τ ις  2 .30 το μ εσημέρι  

KOΠIAΣTE KAI ΦEPTE KAI TOYΣ ΦIΛOYΣ ΣAΣ

Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A

K PA K T H Σ  Π E Λ AT ΩΝ : Σ A B B A K H Σ  K A I  E Λ Λ H  

Ιδού ο στρατός σας!

Aστειεύκω, εννά 

τον καταργήσω!



4 19.9.2015

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΟΝΑΓΡΟΥ
Από αυτή την εβδομάδα η εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ θέτει σε λειτουργία τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη, στην οποία με μόνο 20 ευρώ
μπορείτε να παραγγείλετε 20 –ναι, είκοσι- βιβλία της αρεσκείας σας από τον πιο κάτω κατάλογο των τριάντα βιβλίων. 
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20 ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟ €20

ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ (22) ΑΞΙΑΣ 225 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 80 ΕΥΡΩ 

ΣΕΙΡΑ ΧΙΟΥΜΟΡ

Τα έξοδα της αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Παρακαλούμε να ενισχύσετε αυτή μας την προσπάθεια, διότι ως γνωστόν 
δεν έχουμε άλλες πηγές για να κρατηθούμε όρθιοι, ούτε η PRIO, ούτε η FOCUS, ούτε τα ταμεία του Προεδρικού μάς ενισχύουν οικονομικά. 

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 99541221 ή γράψτε μας στην ηλ. διεύθυνση yialousa@cytanet.com.cy

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

20 δισκάκια (cd) ελληνικής μουσικής
και ποίησης συνολικής αξίας πάνω 

από 200 ευρώ με μόνο 80 ευρώ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ-ΚΕΙΜΗΛΙΑ 

(33 σύνολο) αξίας 165 ευρώ, χωρίς τις κασετίνες με

ΜΟΝΟ 40 ευρώ l 40 ευρώ και δύο κασετίνες δωρεάν

Π Ρ Ο Λ Α Β Ε Τ Ε  
λίγες σειρές έχουν απομείνει
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Μετάφραση: Φώτης Φωτίου
Διασκευή: Νεοκλής Νεοκλέους, Φώτης
Φωτίου
Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους
Σκηνικά/Κοστούμια: Χάρης Καυκαρί-
δης, Μελίτα Κούτα
Μουσική: Νεοκλής Νεοφυτίδης
Διδασκαλία Τραγουδιών: Χριστίνα
Αργύρη
Χορογραφία: Φώτης Νικολάου
Κίνηση: Νεοκλής Νεοκλέους, Φώτης Νι-
κολάου
Σχεδιασμός Φωτισμών: Σταύρος Τάρ-
ταρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Φώτης Φωτίου
Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Κρί-
στη Παπαδοπούλου (Αφροδίτη), Προ-
κόπης Αγαθοκλέους (Ιππόλυτος), Δη-
μήτρης Αντωνίου (Θεράπων), Άννα Για-
γκιώζη (Τροφός), Νιόβη Χαραλάμπους
(Φαίδρα), Γιώργος Κυριάκου (Θησέας),
Δημήτρης Αντωνίου, Παναγιώτης Λάρ-
κου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους,, Ανδρέας
Παπαμιχαλόπουλος, Ανδρέας Τσέλε-
πος (Άγγελος), Μαρίνα Μανδρή (Άρτε-
μις)
Γυναικείος Χορός: Άντρη Αγγελίδου,
Νάγια Αναστασιάδου, Άννα Γιαγκιώ-
ζη, Μαρίνα Μανδρή, Κρίστη Παπαδο-
πούλου, Κύνθια Παυλίδου, Αντωνία
Χαραλάμπους, Νιόβη Χαραλάμπους
Ανδρικός Χορός: Δημήτρης Αντωνίου,
Παναγιώτης Λάρκου, Ηρόδοτος Μιλ-
τιάδους, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος,
Ανδρέας Τσέλεπος

Απ’ όλους αυτούς τους συντελεστές δεν
βρέθηκε ένα άτομο με αξιοπρέπεια να
πει «ΟΧΙ, εγώ δεν παίζω αυτό το παι-
χνίδι». Ζητάμε πολλά; Ο ΘΟΚ έχει δε-
καετίες που απεμπόλησε το δικαίωμά
του να ονομάζεται ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙ -
ΤΙΣΜΟΥ και μάλιστα της Κύπρου. Ο
ΘΟΚ, ως όργανο του ΑΚΕΛ και των ση-
μερινών προοδευτικών δυνάμεων, δηλα-
δή των δυνάμεων που κατέβασαν τα
βρακιά για να δείχνουν τον κώλο τους
στον κατακτητή κάνει καλά τη δουλειά
της κυβέρνησης και των υποστηρικτών
της ΔΔΟ. Όμως, ο ΘΟΚ δεν χρηματοδο-
τείται από τα κλεψιμιά του Νίκου Ανα-
στασιάδη, ούτε από τις μαφίες των στε-
λεχών των ΑΚΕΛ, αλλά από τον Κύπριο
φορολογούμενο και όταν λέμε Κύπριο
εννοούμε τους Έλληνες της Κύπρου, διό-
τι τα τσιβίτζια οι Τουρκοκύπριοι ως γνω-
στόν δεν πληρώνουν δεκάρα στην Κ.Δ. Ο
Τουμαζής δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει
με τα χρήματά του, τα χωράφια του, τα
σπίτια του, ακόμη και με τον κώλο του.
Δεν δικαιούται, όμως να χρησιμοποιεί
τα χρήματα των Ελλήνων της Κύπρου
για να βγαίνουν οι σκατάες οι Τουρκο-
κύπριοι, οι ομοϊδεάτες του, και να λένε
«Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Κά-
ναμε μαζί ένα ταξίδι στις ρίζες μας,
στην κοινή πολιτιστική μας κληρονο-
μιά»-όπως είπε ο Τ/Κ Σερντάρ Ατάι,
πρόεδρος των ΜΑΣΤΕΡ Αμμοχώστου.
Ούτε δικαιούται ο ίδιος να λέει «συζη-
τούνται διάφορες προτάσεις και στό-
χος είναι η διοργάνωση πολλών τέ-
τοιων πολιτιστικών γεγονότων που θα
φέρουν τις δύο κοινότητες πιο κοντά

και να αναδείξουν την κοινή μας πο-
λιτιστική κληρονομιά».   

Ποια κοινή πολιτιστική κληρονομιά,
ωρέ σκουλήκια; Τι σχέση έχουν τα τσι-
βίτζια από τη Μογγολία με την αρχαία
ελληνική τραγωδία; Ή μήπως, για χατί-
ρι της ΔΔΟ, θα πρέπει να αρχίσουμε να
υιοθετούμε τις απόψεις του τουρκικού
φασισταριού ότι ο Όμηρος, ο Σοφοκλής,
ο Ευρυπίδης, ο Δημόκριτος, ο Ηράκλει-
τος και όλοι οι αρχαίοι Φιλόσοφοι και
διανοητές ήταν Τούρκοι. Γιατί, κύριε
Τουμαζή δεν σήκωσες το ανάστημά σου
να ξεκολλήσεις λίγο δηλαδή από το χώ-
μα και να πεις στον Ατάι κάτσε φρόνι-
μα, άλλο ο αλληλοσεβασμός και άλλο η
παραχάραξη της ιστορίας. Γιατί δεν του
έδωσες ένα χαστούκι και να του υπεν-
θυμίσεις ότι μόλις το 1571 εισβάλατε
στην Κύπρο; Είστε εδώ ως κατάλοιπα
αυτής της πρώτης εισβολής και είστε η
συνέχεια τού τότε εποικισμού, άμεσου
ή έμμεσου; Πού να πληγώσεις, όμως, την
αδελφή τουρκοκυπριακή ψυχή!

Υπόψη ότι αυτή η παραχάραξη γίνε-
ται εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά στο
ΡΙΚ, στο οποίο πάλι με τα χρήματα των
Ελλήνων φορολογουμένων το κράτος επι-

τρέπει στα τσιβίτζια να ισχυρίζονται ότι
τα αρχαία αγγεία είναι κοινή μας πολι-
τιστική κληρονομιά, οι χοροί μας εδώ
και 3000 χρόνια είναι κοινή-κι αυτό το
είπαν στην Πύλη Αμμοχώστου. 

Και τι άλλο θα ακούσουμε. Προσωπι-
κά δεν έχω πρόβλημα με το τι κάνουν
και λένε τα φασιστοειδή τσιβίτζια του
βορρά. Είναι Τούρκοι και κατακτητές
και μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι
θέλουν. Στο τέλος της αναμέτρησης εκεί-
νοι θα πληρώσουν το τίμημα των πρά-
ξεων και των λεγομένων τους. Μπορεί,
δηλαδή, να μην φανούμε και τόσο γεν-
ναιόδωροι όταν θα αλλάξει ο συσχετι-
σμός δυνάμεων. Ούτε έχω πρόβλημα με
τις ομάδες και άτομα στην Κυπριακή
Δημοκρατία που έχουν την άποψη πως
πρέπει να βρεθούν τρόποι επικοινωνίας
με τους Τουρκοκύπριους ότι πρέπει να
βρεθεί μια κοινή γλώσσα για να μπορέ-
σουμε να φτάσουμε σε κάποια δίκαιη
λύση. Διαφωνώ μαζί τους, αλλά η άπο-
ψή τους είναι σεβαστή, επειδή ακριβώς
δεν παραποιούν την ιστορία, ούτε δια-
στρεβλώνουν τα γεγονότα για να βολέ-
ψουν την τελική λύση που έχουν στο
μυαλό τους. Όταν, όμως, μου λένε ότι

έχω κοινή ιστορία με τον Τούρκο και ότι
ο Ευριπίδης είναι η τρανταχτή απόδειξη,
τότε νευριάζω. Όταν μου λένε ότι έχω
κοινές ρίζες με τα Μογγόλια, επειδή και
οι δύο τρώμε χαλλούμι γίνομαι έξαλλος.
Όταν μάλιστα δέχομαι να εμπορεύονται
το λεγόμενο ΧΕΛΙΜ ως νόμιμοι ιδιο-
κτήτες του ονόματος, τότε με πιάνει η
κατάθλιψη. Πρέπει να ενημερώσουμε τα
τουρκολάγνα κυπριόπουλα ότι κι εμείς
και οι Εσκιμώοι πίνουμε κόκα κόλα, αυ-
τό όμως δεν σημαίνει πως ο Τουμαζής
είναι Εσκιμώος. 

Πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε τους
Τουρκοκύπριους αν τελικά θέλουμε να
ζήσουμε μαζί τους. Δεν τους σεβόμαστε
με το να αποδεχόμαστε τη διαστρέβλω-
ση της Ιστορίας, ούτε χώνοντάς την κά-
τω από το χαλί. Σεβασμός σημαίνει πως
κάθε φορά που αμολάνε μια μαλακία
τους δίνουμε ένα πάτσο μες τ’ αυτιά και
τους προειδοποιούμε ότι αυτή δεν είναι
η σωστή συμπεριφορά αν θέλουν να ζή-
σουμε δίπλα ο ένας από τον άλλο με σε-
βασμό ο ένας προς τις ιδιαιτερότητες
του άλλου. Σεβασμός δεν σημαίνει πως
για να πετύχουμε μια αμφιβόλου ποιό-
τητας λύση πρέπει να αποκρύβουμε την
αλήθεια και την ιστορική πραγματικό-
τητα για να παραχαϊδεύουμε τ’ αυτιά
της μιας ή της άλλης κοινότητας. Σεβα-
σμός σημαίνει πως ο Τούρκος πρέπει να
παραμείνει Τούρκος και ο Έλληνας
Έλληνας σε μια δημοκρατική χώρα, στην
οποία ο ίδιος ο λαός θα αποφασίζει για
το μέλλον του και το παρόν του. Ο Τούρ-
κος στο σπίτι του και στο χωριό τους κι
εγώ στο σπίτι μου και στο χωριό μου.
Εγώ με τον Ευριπίδη μου και το Σέξ-
πηαρ μου κι οι Τούρκοι με τον Toumazis
και τον Neokleous τους. Εγώ με το άγαλ-
μα του Σταύρου Στυλιανίδη της θρυλι-
κής ΕΟΚΑ να ατενίζει τη θάλασσά μας
και ο Γαληνοπορνίτης με το άγαλμα του
Καραογλάν να κράτα το σάζι του αν θέ-
λει. Αν δεν θέλει τον υιοθετούμε εμείς
τον Καραογλάν.

Ξυπόλητος Ιππόλυτος

AΠO THN Iη TOY OKTΩBPH και κάθε Πέμπτη 

στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα 
θα γίνεται μια συζήτηση ή διάλεξη 

με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό μας 

και την τρεχουσα πολιτική κατάσταση του Έθνους. 

H εκδήλωση θ’ αρχίζει στις 7.30μ.μ. και μετά το τέλος

οι θαμώνες μπορούν να μείνουν για καφέ ή κανένα ποτό. 

Σ Y Z H T H Σ H  –  Δ I A Λ E Ξ H  Θέμα 1ης διάλεξης

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Μπορεί κάποιος να

είναι Έλληνας χωρίς

να είναι Ορθόδοξος;

Tρεις εισηγητές

τα ονόματα των οποίων

θα ανακοινωθούν

την άλλην εβδομάδα
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Ο νέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

KYKΛOΦOPEI 28 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Τα όνειρά σου μην τα λες 
γιατί μια μέρα κρύα 
μπορεί και οι φροϋδιστές 
να βγουν στην εξουσία…

Διονύσης Σαββόπουλος

Αν παραφράσουμε ολίγον τον μέγι-
στο Σαββόπουλο και στη θέση των
«φροϋδιστών» βάλουμε τη λέξη «επα-
ναπροσεγγιστές», τότε ο στίχος αυ-
τός ταιριάζει απολύτως σε εμάς, σαν
να γράφτηκε με την Κύπρο στον νου.
Τα όνειρα, όμως, τα λέμε, τα συζητά-
με, προσπαθούμε να τα ερμηνεύσου-
με, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν
όντως αποτελούν κάποιο μήνυμα ή αν
είναι απλώς μια διαταραχή του ύπνου
μας, όπου το υποσυνείδητό μας παί-
ζει παιχνίδια για να περάσει η ώρα.

Ο άνθρωπος, από αρχαιοτάτων χρό-
νων, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα
όνειρά του. Πολλοί λαοί έχουν δώσει
από απλοϊκές μέχρι περίπλοκες ερ-
μηνείες για τα όνειρά τους. Έχουν
γραφτεί σε ολόκληρο το κόσμο άπει-
ρα βιβλία για τα όνειρα. Η συσσω-
ρευμένη αυτή εμπειρία, μαζί με τις

πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευ-
νες στον τομέα της ψυχολογίας, της
ιατρικής και των επιστημών του υπο-
συνείδητου, δικαιολογεί και τη δική
μας απόπειρα να εκδώσουμε αυτόν
τον ΝΕΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗ,
ώστε ο λαός μας να μην πιαστεί στον
ύπνο συνεχίζοντας να βλέπει τα ίδια
και τα ίδια όνειρα και μάλιστα χω-
ρίς να μπορεί να τα ερμηνεύσει. 

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα
πολλών δεκαετιών έρευνας και μελέ-
της της κυπριακής κοινωνίας και σκέ-
ψης. Μελετήσαμε τα όνειρα χιλιάδων
Κυπρίων όλων των ηλικιών και όλων
των τάξεων, όπως και όλων των πο-
λιτικών πεποιθήσεων. Θα εκπλαγεί-
τε, αλλά ένας φτωχός ΑΚΕΛικός βλέ-
πει αλλά όνειρα από έναν φτωχό Συ-
ναγερμικό, ενώ ένας πάμπλουτος
ΑΚΕΛικός δεν βλέπει κατ’ ανάγκην
τα ίδια όνειρα μ’ έναν πάμπλουτο
ΔΗΚΟϊκό. 

Σε πρόσφατο συνέδριο ΟΝΕΙΡΟ -
ΚΡΙΤΩΝ στη Νέα Υόρκη μερικοί επι-
στήμονες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν
τις έρευνές μας, διότι ήταν κατά την

άποψή τους ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΕΣ. Δεν δέ-
χτηκαν, δηλαδή, τα συμπεράσματά μας
πως υπάρχει καθαρά κυπριακό όνειρο,
το οποίο μάλιστα καθορίζεται με βά-
ση τις εξελίξεις στο ίδιο το κυπριακό
πρόβλημα. Ούτε δέχτηκαν πως οι κλι-
ματικές, οικονομικές και πολιτιστικές
συνθήκες του νησιού μπορούν να κα-
θορίσουν και τα όνειρά μας. Φυσικά,
όταν η Dr Jolly De Michelis από τον
Καναδά, η οποία μελετά τα όνειρα των
Εσκιμώων εδώ και 45 χρόνια, ανέφε-
ρε πως οι Εσκιμώοι ουδέποτε είδαν
όνειρο ότι τους γαμούν οι Τούρκοι μέ-
σα στον λάλλαρον της Αφρικής, εφκά-
λαν φάουσαν. Όταν δε τους ανέφερε
ότι τα περισσότερα όνειρα των Εσκι-
μώων καθορίζονται από το χιόνι και
τα ψάρια, τότε πολλοί κατανόησαν ότι
όντως οι συνθήκες μιας χώρας παίζουν
τεράστιο ρόλο. Το κερασάκι στην τούρ-
τα το έβαλε ο μεγάλος ερμηνευτής των
ονείρων της Ινδίας, προφεσόρος Πα-
τέλ Αζαούρι, ο οποίος ανέφερε ότι τα
όνειρα των Ινδών όχι μόνο ποικίλουν
αναλόγως της περιοχής, αλλά έχουν
και τη μυρωδιά του κάρυ που, ως γνω-

στόν, καταναλώνεται σε ολόκληρη την
επικράτεια. Έδωσε μάλιστα και το πα-
ράδειγμα όπου σε έρευνα που πραγ-
ματοποίησε αποδείχθηκε ότι στο 87%
των ονείρων οι Ινδοί βλέπουν να πρω-
ταγωνιστούν φίδια, ενώ, όπως ανέφε-
ρε, στις έρευνες που έκανε στα Ιμα-
λάϊα ούτε ένα φίδι δεν συμμετείχε στα
όνειρα των ορεσίβιων Ινδών.

Να, λοιπόν, γιατί ήταν αναγκαία η
εκπόνηση αυτού του επιστημονικού
συγγράμματος. Τώρα, από την θαλ-
πωρή του σπιτιού σας, μπορείτε να
ερμηνεύετε τα όνειρά σας χωρίς να
πληρώνετε τα μαλλοτζιέφαλά σας σε
ψυχίατρους και άλλους τσαρλατάνους
που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. 

Η σοφία του λαού μας μαζί με την
επιστημοσύνη των συνεργατών μας
και στην Κύπρο μα και πιο ψηλά εγ-
γυώνται ότι όλα τα όνειρά σας πια
θα ερμηνεύονται με τον σωστό τρό-
πο. Μην έχετε αυταπάτες. Τα όνειρά
μας είμαστε εμείς. Όχι BIZ-EMEIS,
αλλά σκέτο ΕΜΕΙΣ. 

Δρ Β.Φ.  



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 

άκουσα πως ο Ηράκλειτος
εν Τούρκος που το Μπου-

ντρούμ, εν αλήθκεια;

Ναι, τζιαι 
ο ΟΜΗΡΟΣ ηταν 

ο Ομέρ προ-προπάπ-
πος του Ομερ Βρυω-

νη. Έν το ’ξερες;

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Κ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο

Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε  Σ Τ Ο  9 9 5 4 1 2 2 1

AΠO TIΣ 29 TOY ΣEΠTEMBPH και κάθε TPITH 
στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα θα παρουσιάζουμε 
ένα βιβλίο των εκδόσεων AIΓAION η ώρα 7.30. 

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY l ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY 

Tα παρουσιαζόμενα 
βιβλία θα πωλούνται 
σε μειωμένες τιμές και
θα υπάρχει και ένα 
πιάτο φαγητό σε χαμηλή
τιμή, ώστε ο κόσμος 
που θα παρευρεθεί 
να μπορέσει να 
συνδυάσει την έξοδο
του με το βραδινό του. 

Απόσπασμα από την κριτική του Σάββα Ιακωβίδη στην εφ. Η Σημε-
ρινή, Κυριακή 30 Αυγούστου 2015:

...Ο ίδιος γράφει στο τελευταίο βιβλίο του: «Περιπλανώμενος δυστυχισμένος» (Εκδό-
σεις Κουκκίδα, Αθήνα): «Το βιβλίο δεν γράφτηκε για να πω τον πόνο μου - είναι πο-
λύ μεγάλος - ούτε για να βγάλω τα σώψυχά μου. Το έγραψα για να πω με τον τρό-
πο μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του τό-
που μας, που με έσωσαν και σώζουν εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Χωρίς αυτούς
δεν ξέρω τι θα ήμουν τώρα κι εγώ αλλά και όλοι οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που
γνώρισα στις πολλές περιπλανήσεις μου». 

Επαναστάτης, ίσως και αναρχικός 

Ένας πλάνητας, λοιπόν, από τη Γιαλούσα, με τους «αγροίκους Γιαλουσίτες», μέχρι
το Margate, το Λονδίνο, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία. Και μόνο το ξύλο που
έφαγε από παιδικής ηλικίας μέχρι τις γειτονιές του Margate και του Λονδίνου, θα έπρε-
πε να τον κάνουν δυστυχισμένο. Και μόνο οι απογοητεύσεις και τα διάφορα γεγο-
νότα στη ζωή του σε όλην αυτήν την πορεία των 50 χρόνων θα έπρεπε να τον είχαν
απελπίσει. Μάλλον τον έκαναν περισσότερο σοφό και προσγειωμένο. Αλλά αταλά-
ντευτο στις θέσεις και στις απόψεις του. Εξάλλου, έχει βαθιές ρίζες και ακριβές και
ανεπανάληπτες αναμνήσεις από τη Γιαλούσα και προπάντων από τον παππού, τον
πατέρα και τη μάνα του. Χώρια οι συνομήλικοι συμμαθητές και φίλοι του, με τους
οποίους έκανε τις ζαβολιές και είχε μοναδικές αναμνήσεις. Ακόμα και ο σκύλος του,
ο Σπόττης, «ο σκύλλος των σκύλλων», σημάδεψε τον Βάσο Ν. Πτωχόπουλο σε αυ-
τήν την προσωπική ανάβαση στη ζωή και συχνά στην κατάβαση στην προσωπική
τραγωδία. Ο Βάσος καταγράφει τις παιδικές και άλλες αναμνήσεις και γεγονότα
από τη ζωή του με τη συνοδεία τραγουδιών που έγραψαν μεγάλοι στιχουργοί, με-
λοποίησαν γίγαντες της ελληνικής μουσικής και τραγούδησαν γνωστοί δεξιοτέχνες του
πενταγράμμου. Είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της Καρπασίας και ειδικά της Γιαλού-
σας, με ενατενίσεις προς τη Μικρασία και προς τη Μητέρα Ελλάδα. Ο Βάσος μεγά-
λωσε με το όραμα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και αυτό τον σημαδεύει
έκτοτε, όπως και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου μας. Δεν είναι τυχαίο που για
πολλά χρόνια εξέδιδε την «Ένωσιν» «τζι ας γενεί το γαίμαν μας αυλάτζιν». Η «Ένω-
σις» δεν ήταν εφημερίδα με τη συντηρητική έννοια του ορισμού, αλλά ένας λίβελος,
με τη γαλλική έννοια της έντονης, οξύτατης μέχρι ανατρεπτικής ή και υβριστικής έκ-
φρασης γνώμης για πρόσωπα και καταστάσεις. Γι’ αυτό και συνάντησε όλων των λο-
γιών αντιδράσεις και διώξεις. 


